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 في كتاب "تذكرة" ألبي الكالم آزاد ةب العربياداآلأثر 
The impact of Arabic literature in the book 

"tazkira" to Abul Kalam Azad 
 نیالد سيرئ ريعمدكتور 

ABSTRACT 

This present study has been taken up keeping in view the 

influence of Arabic literature in the book "Tazkira” by 

Molana Abdul Kalam Azad. Molana Azad was a great 

Muslim leader who played a vital role in awaking of Muslim 

nation in sub-continent, As a Muslim scholar and prominent 

leader he always emphasized the unity of Muslims of all over 

the world. He has multi-dimensional personal, he was a great 

writer, ambidextrous speaker, reformer and prominent 

scholar of Islamic education and Arabic literature, his role in 

the promotion of Arabic and Urdu literature through his 

books written, different magazines and journals will always 

be remembered. He succeeded in passing on his message to 

his readers all over the World. In this study, I tried to 

introduce his famous book “Tazkira” and its impact on the 

book’s language, structure, and interconnected relations 

between two languages: Arabic and Urdu. I have viewed that 

the Molana Abul Kalam Azad has the quality to demonstrate 

too many literal and demonstrative Quranic quotes famous 

poetry of great poets, and current Arabic proverbs in order to 

cast Aesthetics of frame and provides it with imaginative 

potentials. In this study, I adopted the method of description, 

analytics and historical criticism which covers all the aspects. 

Key Words: Abdul Kalam, Azad, Tazkira, Prominent leader, 

influence of Arabic literature, Urdu literature, Unity of Muslim. 
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 :المدخل

إف القرف العشرين يعد من أىم القركف يف تاريخ شبو القارة اذلندية يف تطور العلوـ 
 كتضاىي شهرة كاسعة، نالوا الذين كالكتاب األدباء فیو صلب فقد احلديثة، كالفنوف كاإلسالمیة العربیة
 احلديث العريب باألدب األدباء كالكتاب ىؤالء تأثر كقد الكبار، العرب األدباء أعماؿ األدبیة أعماذلم
 اللغوية كالعالقة كاألردية العربیة اللغة نشر يف ىامان  دكران  كاألدباء العلماء ىؤالء لعبوا كقد .ادلختلفة كفنونو
 كذلم كاإلنشاء، كالكتابة بالقلم أنفسهم كافتدكا كاألدب، ٕتاه اللغة كسعهم يف ما كل كبذلوا بینهما،
 الكالم أبو موالنا" احلرية كأبطاؿ الالمعة األعالـ ىؤالء من ٘تحى، ال األدب األردم التاريخ يف بصمات

 ."آزاد
عبقرية األدب كالدين كالسیاسة كالتاريخ كاإلجتماعیة يف عصره،  -رمحو ا -كاف موالنا آزاد

فقد أعطاه ا سبحانو كتعاذل ذىن خالؽ، كركح هنیض، كقلب سلیم، كفكر مبتكر، كانفعاالت محاسیة، 
يع كمعجز، كال كخواطر ثورية، كمشاعر إصالحیة، كعلـو راسخة، كفقاىة بالغة، كلغة رصینة، كأسلوب بد

 .صفات موىوبة تتمیز شخصیتو بُت معاصريو كأعالمیو يف األدب األردمالىذه مجیع شك أف 
ككاف موالنا آزاد بدأ الكتابة منذ صغره حىت أتقن يف مجیع فنوف الكتابة كاإلنشاء، كذاع صیتو يف  

دلقاالت جملالهتم كجرائدىم، كل أضلاء الوطن كتأثر بو كثَت من أعالـ األدب كالفنوف كطلبوا منو بكتابة ا
فقد كتب موالنا آزاد مؤلفات عديدة كمقاالت كثَتة عن ادلواضیع ادلختلفة كخاصة عن ركح اإلسالـ 

 .كمقاصده كأمهیتو كتنفیذه يف كل أضلاء العادل
بقلمو الساحر كأسلوبو الساخر كأفكاره النهضیة، كقدراتو  يف العرب كالعجم كقد اشتهر

بلیغة، ككم كانت دكاكدين الفائقة على اللغة العربیة كآداهبا، كقوة ذاكرتو عجیبة، كسعة علمو ال
العربیة كاألردية كالفارسیة زلفوظة يف ذىنو ال أحد يعرؼ، كلكن عندما نطالع مؤلفاتو فنرل ىذا 
األثر البالغ بكل كضوح، كال تكاد ٗتلو صفحة من صفحات الكتب كاجملالت كالرسائل من 

كاإلصطالحات،  ، كاألمثاؿ كاحلكم، كالًتاكیب،ةستشهاد القرآف كاألحاديث كاألقواؿ ادلأثور إ
 كاألشعار العربیة اليت استخدمت كجزء العبارة بدكف الًتمجة.

 "تذكرة":
"التذكرة" الذم كتب موالنا آزاد يف عزلة السجن على إحلاح أحد فمن مؤلفاتو الشهَتة كتاب

ـ ألكؿ ۹۱۹۱ن أمحد، كىو أكؿ مرتب كناشر هبذا الكتاب الذم صدر يف عاـ أصدقاءه احلمیم فضل الدي
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الكاملة  وكادميي بعد كفاة موالنا آزاد أعمالأمطبع البالغ، كلكتو، مث أخذت نشرتو ساىیتیو  منمرة 
الكتاب الثالث من ىذه  ـ ألكؿ مرة فهو۹۱۹۱فنشرت منها "التذكرة" يف عاـ  بسلسلة طبعة تذكارية

 السلسلة.
صفحات فاكتمل آزاد "التذكرة" بفًتة قصَتة حوارل مخسة أشهر من  ۳۳۹ يتضمن ىذا الكتاب

ـ فقد صدر ىذا الكتاب بعجلة كسرعة دكف علم مؤلفو كال مراجعتو ۶۱۹۹ـ إذل أكتوبر ۹۱۹۹يونیو 
ٔتراجعة ىذا الكتاب فلم يصدر ىذا الكتاب ألنو دل يرغب بنشر  كاف آزاد قائمان  كسبب ىذا بأنو لو

 ذاتیة كما بُت فضل الدين مرتب ىذا الكتاب يف مقدمتو:الأحوالو 
ـ إلتقیت مع موالنا آزاد يف إعتقاؿ رانتشي، كأحلت على تدكين أحواؿ ۹۱۹۹"كيف عاـ 

بشرط أنو ال يطبع ىذا الكتاب  يحیاتو كلكنو يف البداية رفض كبعد إحلائي مرارا فرض
صفحات كذكر فیها أحواؿ  ۹۹ل آزاد ، كبعد أسبوعُت فقد أرسدكف علمو فنتفق معان 

أسرتو كىكذا بدأت سلسلة الكتابة ككاف قلمو يتدفق كنوز ادلعلومات كاحلقائق كيناقش 
دل تعوؽ طبیعيت كقاؿ:فیها ْتوث جديدة لكل يـو حىت أصره بإختصار كلكن منعٍت 

 كقد استمرت ىذه، ٕتمع دل تكن خالیة من الفوائد" تلقائیان  القلم يصدر من ككلما
 ـ".۹۱۹۹ـ إذل أكتوبر ۹۱۹۹السلسلة خالؿ فًتة يونیو

ـ ذىبت إذل رانتشي كطلبت منو أف يراجع ىذا الكتاب فلم يرض هبذا ۹۱۹۱"كيف عاـ 
النشر كطلب مٍت مسودة أصلیة كي  بغايةاألمر كيقوؿ إنٍت دل أكتب ىذه الصفحات 

طويلة. كعندما دل د فرصة كمعٌت ىذا أنو دل يطبع ىذا الكتاب بفًتة أجاجع حینما أر 
أقنع موالنا آزاد ٔتراجعة الكتاب فقد عزمت بنشر ىذا الكتاب دكف علمو ك مراجعتو، 

صفحات كدل يعلم موالنا آزاد عن  ۶۱۲برعاييت حىت نشرت  نشرتوكعلى كل حاؿ فقد 
ـ فعرؼ عن ىذا كرد عن ۹۱۹۱طباعتو، كدلا أعلنت يف اجلرائد أخبار عن كتابو يف عاـ 

، حىت مضت مخسة شهور يف ىذه احلالة فذىبت مرة ثانیة ا الكتاب فوريان عدـ النشر ىذ
 (۹)إذل رانتشي إلرضاء نشر ىذا الكتاب".

صفحات  ۵۵۲ساىتیو أكادميي مع ْتث كٖتقیق مالك الذم رتب على  من فقد نشر ىذا الكتاب
كاألردية كأشعارىم ككالمهم شعراء العربیة كالفارسیة  صفحات من اذلواشي كحدد فیو مالك راـ ۹۲۱منها

بعد البحث كالتحقیق، كقد قدـ فیو نبذة عن بعض الشخصیات الواردة يف الكتاب، كما النقاط ٖتتاج إذل 
 تیة:الشرح كالتفسَت كضحها بأعلى أسلوب علمیة، كعبارات مجیلة. فقد احتوت اذلواشي كاآل



 يف كتاب "تذكرة" أليب الكالـ آزاد ةب العربیاداآلأثر  ًاحیاء العلـو
 

88 
 

 زلتويات ۔ ۹
 قائمة اإلعالـ ۔ ۶
 قائمة البالدك كاألماكن۔ ۳
 قائمة اآليات القرآنیة  الواردة يف النص۔ ۴
 قائمة األحاديث الواردة يف النص۔ ۵
 قائمة الكتب الواردة يف النص۔ ۶
 قائمة العرض ادلصادر كادلراجع۔ ۷

كىذه اتويات كالقوائم تظهر رلهودات جادة كتفانیة مالك راـ يف سبیل التحقیق ك البحث 
 أكثر من السابق.كبسببها ازدادت أمهیة ىذه الطبعة  

كحینما راجع كْتث مالك راـ عن منت الكتب لديو نفس النسخة األصلیة ما كانت عند أيب 
 :الكالـ آزاد فیصف مالك راـ بنفسو قائالن 

كىذه التعديالت  "إنٍت أصلحت يف طراز الكتابة كأضفت بعض التعديالت يف العبارة
زاد ىذا الكتاب يف العصر الذم  مهمة كمثمرة كمفیدة من نواحي ادلتعددة، كقد كتب آ

 كفقان  ره، نعوه، نبتولغتة مهیمنة بالعربیة. لػأجل ذلك سوؼ ٕتد كلمات  سن تكان
ىذا النمط بنفسو يف مسودتو كذلك  خلط العريب يف الطبعة األكذل، كيف الواقع اختار

 ٓتط يتبع يف الطباعة. كبعده أصلح يف النسخة ادلطبوعة كجعلو معظم الكلمات كفقان 
األردم مثل: سنت، كنبوت كنصرت كعالكة على ذلك أصلحت ما صرؼ عنها 

 (۶)عیوف
 ـ( ۹۱۶۹ـ إذل ۹۱۹۹يف رانشيت ) كقد كتب موالنا آزاد ىذه ٖتفة أدبیة رائعة حینما كاف معتقالن 

على قوة ذاكرتو اَتة، فبدأ آزاد كتابو بًتاجم أسالفو  معتمدان فوجده فرصة فاشتغل يف نشاطات علمیة 
إذل  فضل الدين أمحد مرزاحىت ضخمت مسوداتو فانقسم  عن نسبو كأجداده األعزاء مفصالن  ذكر أكالن ك 

جزأين  كىذا جزء أكؿ  ذلذا الكتاب فكتب آزاد فیو مفصال عن أحد أبناء أسرتو الذم يتمیز بعلمو كفضلو 
فضل أراد   اجلزء الثاي ، كأما يفكىو الشیخ مجاؿ الدين يف عهد اإلمرباطور أكرببُت العلماء كالفقهاء 

ترمجة الشیخ زلمد ابن الشیخ مجاؿ الدين ك شاه زلمد أفضل جد اجلد، كجد كالد آزاد ألمو   فیو الدين
 الشیخ منور الدين كلكنو دل يطبع كضاع.



 يف كتاب "تذكرة" أليب الكالـ آزاد ةب العربیاداآلأثر  ًاحیاء العلـو
 

89 
 

موالنا آزاد بتذكرة أسالفو بل تناكؿ فیو قصص تارخيیة إميانیة مؤثرة لبعض كبار الشیوخ ى كدل يكتف
اذلندم كخارجها الذين قاموا لدفاع العقیدة اإلسالمیة يف كل زمن كدل يتزلزؿ مهمهم كأقدامهم أماـ 

ق كإبطاؿ الباطل السالطُت اجلابرة بل استقاموا كصربكا كبذلوا جهودىم جبارة ألجل الدين كإعالء كلمة احل
شیخ مجاؿ الدين، كمن أمثاذلم:  ،عورات علماء السوء كمكرىم كمكائیدىم ضد اإلسالـ كأىلو منكشفان 

كمولوم زلي الدين قصورم، كسید زلمد جونبورم، كشیخ أمحد السرىندم، كشاه كرل ا الدىلوم، كإماـ 
 .أمحد بن حنبل، كشیخ اإلسالـ إماـ ابن تیمیة رمحهم ا أمجعُت

كبیاف عزمو كثباتو عن فتنة خلق  رمحو اصفحات لسَتة إماـ أمحد بن حنبل  ۶۹كقد اختص آزاد 
ق با كأكرب علماء العصر أيدكا ىذه الفتنة كدل يتحركوا ثموف كمعتصم ككاأالقرآف ككضح فیها أف حكومة م

ادلصلحُت إماـ أمحد بن  بل سكتوا كغضوا من أبصارىم كأف الطیور يف رأسهم إال سید اجملددين كإماـ
 خيف كدل ينكص على عقیبیو بل صرب كاستقاـ كما صرب أكلوا العـز من األسالؼ أماـ الظلم دل رححنبل

 : كاجلور قائالن 
 "القرآف كالـ ا غَت ادلخلوؽ، كأعطوي شیئا من كتاب ا أك سنة رسولو حىت أقوؿ بو".

صفحات  ۱۹كاختص هبا  مفصالن رح ككذلك كتب آزاد عن حیاة شیخ اإلسالـ إماـ ابن تیمیة 
 سقطت اخلالفة يف الشرؽ ٘تامان  فًتة التارخيیة اإلسالمیة كأىلها إذالأىم  من كبُت فیها أف القرف الثامن ىو

كانتهت أيضا من البالد األخرل خطوة ٓتطوة كتفقدت مراكز علـو اإلسالمیة كغاب أىل العلم عن 
لرفع لواء اإلسالـ كيدعو الناس إذل الدين الصحیح السلیم كيأمر بادلعركؼ  كاحدان  مدارسهم فلم يبقى عادلان 

ىم كشدائدىم كبغضهم عن كينهى عن ادلنكر كجياىد ألجل الدين كيثبت كيقـو أماـ سالطُت تاتارم كجور 
ضد ىؤالء رؤكس  الذم قاـ كحیدان   رحاإلسالـ كأىلو إال شیخ ادلصلحُت كرلدد الشريعة  إماـ  ابن تیمیة 

ٔترضیة  الشیاطُت كجاىد يف ا حق جهاده كٖتمل كصرب كاستقاـ مصائب كآالـ السجن كاإلعتقاؿ راضیان 
على  رحن كاإلحساف لشیخ ابن تیمیةادلمنهاج النبوة كىذا ىو علىى  صحیحان  ا كمشیئتو حىت بلغ إلینا دينان 

 (۳)دل ينس تارخيو إذل األبد. عظیمان  أمة ادلسلمة إحسانان 
عن سبیل احلق كاإلرشاد كقد  رحككذلك قد ذكر أيضا خدمات الشیخ إماـ رباي رلدد ألف ثاي

ماء كادلشائخ يف الغفلة كالسبات كمشتغال يف عهد جهانغَت حینئذ أكابر العل بارزان  اعًتؼ بأنو قد أدل دكران 
بالتدريس كالكتابة كالفتاكل كدل خيرجوا عن مدارسهم كمراكزىم كدل يبالوا ما كانت ظركؼ كحاالت 

الشیخ لنصرة الدين فحمل مسؤكلیة النهضة اإلسالمیة  كأقاـ األمة ادلسلمة خارجیة، فقد من ا على
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ح  نبذ البدعات كاخلرافات كادلفاسد الرائجة إذل ادلنه  الصحیكإصالحها على أكتافو كدعا ادلسلمُت إذل
۔القومي كنصح بالتمسك كالعمل بو
(۴)

 

كىو موالنا زلي الدين أمحد قصورم الذم أصدر  "التذكرة"ككذلك شخصیة أخرل الواردة يف 
رللة "اإلقداـ" ٖتت إشراؼ موالنا آزاد كلكنها أغلقت بعد طرد آزاد من بنجاؿ، كقد كصف آزاد 
مواصفات أسرتو النبیلة اليت اختارت مسلك السلف الصاحل بقوة إمياهنا كأشد حبها  كقدمت تضحیات 

بأنو مظلـو دل  يف السجن كاعتقالو يف قصور حزف كاضطرب قائالن  خرب قبضو مسع آزادإلحیاء الدين كدلا 
 (۵)يذنب إال عالقة معي". 

كعالكة على تلك الشخصیات ادلذكورة فذكر فیها قائمة بعض الكتب اليت ألفها كدل تنشر 
 كضاعت ٔتركر الزماف. منها بعض األمساء كاآليت:

 رح سَتة إماـ أمحد بن حنبل۔ ۹
  رح أمحد بن حنبلح كصیة إماـ شر ۔ ۶
 مقدمة التفسَت۔ ۳
 رسالة اٖتاؼ اخللف۔ ۴
 الكلم الطیب كالقوؿ الثابت۔ ۵
 رح سَتة شاه كرل ا زلدث الدىلوم۔ ۶
 رحسَتة الشیخ أمحد سرىندم رلدد ألف ثاي۔ ۷
 شرح حديث غربت۔ ۸

األساسي دل يكن كدل يقم موالنا آزاد بنشر ىذا الكتاب أحواؿ أكابر كشیوخ أسرتو إال أف اذلدؼ 
ىذا األمر بقدر ما كاف يود من إيضاح ألسلوب حیاهتم كطريقة فكرىم كشخصیتهم فقد ركز على 

 اإلصالح كالعزمية كالدعوة كبیاف أمهیتها.
لألحداث جيعلها حیة، ككما ظهر ىذا كأما أسلوبو كلغتو ىي علمیة كأدبیة كخطابیة كرائعة 

 ان،شلتع ان جذاب نثره منظومان  جعل من األشعار حىت قد استشهد األسلوب يف رللتو اذلالؿ كالبالغ بأنو
ىذا يف  ةب العربیادباآلداب العربیة، كميكن أف نقوؿ أف يف مجیع مؤلفاتو توجد أشد تأثَت اآل متحلیان ك 

قطعات األحاديث النبوية ككثَت من  ۹۱۶اآليات القرآنیة ك  ۶۱۳، إستحضر آزاد فیو "التذكرةالكتاب "
وثیقة باآلداب العربیة. ال تودؿ على عالقتالًتاكیب كاألشعار العربیة يف موضوعات متنوعة، اليت العبارات ك 

 العربیة. وبتأثَتات كىنا أقدـ بعض اإلقتباسات من كتابو منوذجان 



 يف كتاب "تذكرة" أليب الكالـ آزاد ةب العربیاداآلأثر  ًاحیاء العلـو
 

91 
 

 إستشهاد اآلیات القرآنية كجزء العبارة:
كىقىاليوا لىْن ٘تىىسَّنىا "رےتہ ےھت۔یہی رمگایہ وہید یک یھت ہک رصػ ارساتیلیئ ےک رغور ںیم دبتسم )افل("
ڑھ یک ڈہی اس ےس یلھگپ  "النَّاري ًإال أىيَّامنا مىْعديكدىةن 

 

ڑاےہ ہنتف ےہ اور آج املسمونں یک رب 

 

ہی رغور اقعدئ اک ہنتف تہب یہ ب 

اور ارم ب ارعملوػ وایقؾ  ۔ےک املعےئ دہع اک یھب  وہراہےہ یہی احؽ آج "كىلىًَٰكنَّ أىْكثػىرى النَّاًس الى يػىْعلىميوفى " اجریہ ےہ :

  
 

ڑی رکےن ےک ےیل ہب ااقلےئ اطیشین رطح رطح ےک لیح و اکمدئ انبرےھک ںیہ۔ اور ج قح ےک مکح ےس اےنپ آپ وک ب 

ملا ارم ب ارعملوػ اک مکح اسطق واکدعلؾ وہایگ یھبک ےتہک ںیہ ہک درہج
ع

اےہ وت ُایہن یک آڑ ںیم انپہ ےتیل ںیہ۔ ہجیتن ہی الکن ہک 

ت

 آب

ت
ت

 وق

وامؽ ب الط رپیتس وبقؽ رکیل  وزعاا  ا رر تہب ہ دن ےہہ ک ںی  ںاں  !بیر ری ت ہی ےہ ہک  فوػ  ناصؿ اجؿ زعتمی

  روسی ےس ااکنر ںیہن نکیل تبیہ  "عىلىىَٰ خىْوؼو ًمْن ًفْرعىْوفى كىمىلىًئًهْم أىْف يػىْفتًنػىهيمْ "اجےئ:

ت
ت

یھبک ےتہک ںیہ ہک دصاق

 ںیہن 

ت
ت

ڑوعین ےک اقمےلب یک اطق

 

ڑک یعس ےک وسا اچرہ ںیہن:ووطست ف

ت

فىاْذىىْب أىنتى كىرىبُّكى  "رےتھکہ سپ اخ ریش وب
 سکوت عن احلقیھبک ےتہک ںیہ زب اؿ وھکےنل ںیم ہنتف ےہ۔۔ وگب ا قح وگیئ ںیم ہنتف ےہ اور "فػىقىاتالى إًنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى 

عىلىْیكيْم ": یھبک ےتہک  ںیہ ہک "ًت السَّمىاكىاتي كىاأْلىْرضي كىلىًو اتػَّبىعى احلْىقُّ أىْىوىاءىىيْم لىفىسىدى " ںیم انم والسیتم:
ارا لمع ےہ" كالى تػيْلقيوا بًأىيًْديكيْم ًإذلى التػَّْهليكىةً "اور  "أىنفيسىكيمْ 

م
یھبک ےتہک ںیہ   "ُييىرِّفيوفى اْلكىًلمى عىن مَّوىاًضعًوً ": رپ ہ

ڑات ںیم دالخ ںیہہ نکیل وعاؾ دصویں ےس رکرےہ ںیہ۔ ارگ اصػ اصػ قح وگیئ 

 

الفں الفں ب اںیت انیقی دباعت ونم

 ےس یھب زب ادہ 

ت

ڑرگ اور وشیپا ںیہن ںیھجمس ےگ۔ ارگ ااسی وہاوت  روجدہ احل

 

ےس اکؾ ںیل ےگ وت ڑگب اجںیئ ےگ اور مہ وک ب 

یھبک ےتہک " نى األىْحبىاًر كىالرُّْىبىاًف لىیىْأكيليوفى أىْموىاؿى النَّاًس بًالْبىاًطًل كىيىصيدُّكفى عىْن سىبًیًل اللَّوً ًإفَّ كىًثَتنا مً " ناصؿ وہاگ: 

ڑض ےہ رغض ہک

 

ا ف

 

 "  يىًعديىيْم كىمييىنِّیًهْم كىمىا يىًعديىيمي الشَّْیطىافي ًإالَّ غيريكرنا"ںیہ ہک  اس ںیم وخػ اجؿ ےہ اور اجؿ اک اچبب

ی رپ اغل  آیئگ۔ اتمع  ہی

لہ

س  ھچک ےتہک ںیہ رگم ایلص ب ات ںیہن ےتہک ہک اامیؿ ب اہلل وقفمد وہایگہ ایحت دوینی یک تبحمہ تبحم ا

وں رپ روح وتفمؿ اور دؽ اثنر وہایگ۔ اور داین رپیتس یک تنعل ےن زعؾ ورایتس یک روح وک رمدہ رکدب ا   
  
ی ڑ

 

اْستىْحوىذى " داین یک دؽ ف
 (۹)."ْیطىافي فىأىنسىاىيْم ًذْكرى اللًَّو أيكلىًَٰئكى ًحْزبي الشَّْیطىاًف  أىالى ًإفَّ ًحْزبى الشَّْیطىاًف ىيمي اخْلىاًسريكفى عىلىْیًهمي الشَّ 
 :الترجمة

كىقىاليوا لىْن ٘تىىسَّنىا النَّاري ًإال أىيَّامنا "ر اإلسرائیلیة خ"ككانت ىذه ضاللة الیهود الذين سلموركف يف ف
كىلىًَٰكنَّ "( كفتنة فخر العقائد ىي فتنة كبَتة اليت تذكب الیـو عمود الفقرم ادلسلمُت:۱۱)بقرة: "مىْعديكدىةن 

( فقد كاجو علماء العصر نفس احلالة، فاٗتذكا حیل كمكائد الشیطاف ۲۱)يوسف:" أىْكثػىرى النَّاًس الى يػىْعلىميوفى 



 يف كتاب "تذكرة" أليب الكالـ آزاد ةب العربیاداآلأثر  ًاحیاء العلـو
 

92 
 

ق. فلما ُيُت الوقت جلأكا هبذا  الستار، براءة عنهم من أداء حكم أمر بادلعركؼ كهني عن ادلنكر كقیاـ احل
كأحیانا يقولوف أف درجة  بالواقعفالنتیجة ىذا أف حكم أمر بادلعركؼ كهني عن ادلنكر ساقط كمنتهیئ 

جدا ال نستحق ىذا،  كالرخصة أف يقبل عبودية الباطل ٓتوؼ كنقص من  ةالعزمية كعـز األمور مرتفع
( كحُت يقولوف أف ال ننكر ۱۳)يونس:  "ًفْرعىْوفى كىمىلىًئًهْم أىْف يػىْفًتنػىهيمْ علىىَٰ خىْوؼو ًمْن " كاألنفس األمواؿ

صداقة ادلوسوم كلكن ال نتحمل ٔتدافعة ىیبة كسطوة الفرعوف، إذف ال خیار لنا سوا السكوت كترؾ 
يقولوف أف يف فتح اللساف  (. كرٔتا۶۲السعي ))فىاْذىىْب أىنتى كىرىبُّكى فػىقىاًتالى ًإنَّا ىىاىينىا قىاًعديكفى(( )مائدة:

كىلىًو اتػَّبىعى احلْىقُّ أىْىوىاءىىيْم لىفىسىدىًت "فتنة، فمعٌت ىذا أف يف قوؿ احلق فتنة كالسكوت عن احلق أمن كسالمة: 
الى "ك ( ك۹۱۵)مائدة: "عىلىْیكيْم أىنفيسىكيمْ "( كيقولوف أيضا : أف عملنا بػػػ ۹۱۵)مائدة: "السَّمىاكىاتي كىاأْلىْرضي 

ًلمى عىن مَّوىاًضًعوً "( ۹۱۵)بقرة: "قيوا بًأىْيًديكيْم ًإذلى التػَّْهليكىةً تػيلْ  ( كأحیانا يقولوف أف كالـ ۲۹)نساء: "ُييىرِّفيوفى اْلكى
فالف داخل يف البدعات كادلنكرات كلكن  الناس يعملوف بو منذ قركف، إف نقوؿ صادقا مع احلقیقة فیسوء 

ًإفَّ كىًثَتنا ًمنى "الناس إلینا، كال يعتربكننا شیوخا كرىبانا، فإف فعل ىذا ستكوف أكثر ضررا من الوضع احلارل 
( كيقولوف أيضا: أف فیو ۳۲)توبة: "ْأكيليوفى أىْموىاؿى النَّاًس بًاْلبىاًطًل كىيىصيدُّكفى عىْن سىًبیًل اللَّوً األىْحبىاًر كىالرُّْىبىاًف لىیى 

( ۹۶۱)نساء: "يىًعديىيْم كىمييىنِّیًهْم كىمىا يىًعديىيمي الشَّْیطىافي ًإالَّ غيريكرنا"خوؼ النفس فأحیا النفس فرض، لذلك 
با ىو مفقود، كتغلب حب حیاة الدنیا على  ااحلقیقي أف إميان لشيءايقولوف  ال كلكن شيء كل يقولوف

حب اإلذلي، كأغرل القلب كالركح ادلفتوف على متاع الدنیا كخداعها. فأصبح الركح العـز كالصدؽ میتة 
ًحْزبي الشَّْیطىاًف  أىالى ًإفَّ  اْستىْحوىذى عىلىْیًهمي الشَّْیطىافي فىأىنسىاىيْم ذًْكرى اللًَّو  أيكلىًَٰئكى "بسبب حب الدنیا كما فیها.
 (۹۱)رلادلة: "ًحْزبى الشَّْیطىاًف ىيمي اخْلىاًسريكفى 

ڑآؿ میکح ےن زعؾ ا رر  عزميت كسبقت باخلَتات باوذف ایف اتقیقحل یہی وہ اقمؾ اہتنمےئ درہج " )ب(

ت

ےہ سج وک ف

ڑی اور ایلع ہقبط ےہہ وج  "ًإفَّ ذىًَٰلكى لىًمْن عىْزـً اأْليميورً "ےس ریبعتایکےہ: 

 

 اک آخ

ت

 

 

ان

 

اور یہی وہ اقبطت الثہث اامعؽ ان

ا اچاتہےہ اور سج 

 

ڑھ اجب

 

ا اور ب 

 

ا ہکلب اجدہ قح ںیم س  ےس آےگ لکن اجب

ت

رصػ ووصؽ ایل اقحل یہ  رپ اقعن ںیہن وہاجب

تىًصده كىًمنػْهيْم سىاًبقه بًاخْلىیػْرىاًت بًًإْذًف فىًمنػْهيْم ظىادًله لًنػىْفًسًو كىًمنػْهيْم ميقْ ": اکرمہبت ااصتقد ےس یھب اموفؼ وارعف ےہ
 "  اللَّوً 

ت

ادہنی قح ی

 

اور یہی اقمؾ ےہ وج ای  دورسی میسقت ںیم رمہبت اصنیحل ےس  رمعفت وہ رک رمہبت دہشاء ینعی ش

 

ت

ی ت
ڑہ ونع ودبمء امکؽ رپاتچنہپ اور رھپ دصی ق

 

ڑ داب

 

وو وارافتع ورمک
عل
ڑی ہطقن 

 

 ربکی ےک آخ

ت

 

 

ان

 

واراقتےئ  چنہپ رک ان

 

ت

این ںیم امجع

 

اےہ ہک اکانئت اریض اور ونع ان

ت

 " كىمىْن أىنْػعىمى اللَّوي عىلىْیًهمْ " رشبی ینعی اقمؾ وبنت ےس قحلم وہاجب
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ڑ ںیہن: 
م
ور رھپ ا "منى النَّبًیُِّتى كىالصِّدِّيًقُتى كىالشُّهىدىاًء كىالصَّاحًلًُتى كىحىسينى أيكلىًئكى رىفًیقنا"اؿ اچر ومسقں ےس ب اہ

ملہ ااسقؾ الثہث
 
ج

 

من

ےس "أْصحىابي اْلمىْیمىنىةً "جو  اک ےہ "السَّابًقيوفى اأْلىكَّليوفى ": یہی وہ رمہبت ایلعٰ اور درہج ربکی 
ڑ ےہ اور تقبس وادقاؾ اوراوتیل وارتیعف رصػ ُایس ےک ےصح ںیم آیئ ےہ۔ 

ت

أيكلىًَٰئكى اْلميقىرَّبيوفى يًف "یھب ہ دن ب
ڑؼ ےہ سج ےن ای  "نى اأْلىكًَّلُتى كىقىلًیله مِّنى اآْلًخرًينى جىنَّاًت النَّعًیًم ثػيلَّةه مِّ 

 

اور احلبظ الص وااسس میسقت یہی وہ ف

ا  دورسے دیماؿ ںیم ااحصب لمع وک دو امجوتعں ںیم مسقنم رکدب ا۔ اور دورسی ےن ےلہپ ےس ارعف وایلع رمہبت وک ب اب 

اور ارگہچ "یػْري أيكرل الضَّرىًر كىاْلميجىاًىديكفى يًف سىبًیًل اللًَّو بًأىْموىاذًلًمْ الَّ يىْستىًوم اْلقىاًعديكفى ًمنى اْلميْؤًمًنُتى غى "ہک  

ككيالا كىعىدى اللَّوي احلْيْسٌتىَٰ لیکن فىضَّلى اللَّوي اْلميجىاًىًدينى عىلىى " دوونں امجںیتع  رنینم واصدنیق یک ںیہ
ڑ ہی ایس  " اْلقىاًعًدينى دىرىجىةن 

 

ڑ ےہ۔ اور س  ےس آخ ازگب 

 

ےک افمہلض دمارج وافتت اعمرج اک اقونؿ یھب یعطق وب

ڑؼ ےن    

 

 یشخب ہک  پر منفقوف قبل الفتح کو الًَّذينى أىنْػفىقيوا ًمْن بػىْعدي زعتمی واوتیل ادقاؾ ےک اینبدی ف

ت

ی لت

 

فض

ڑایئ س  ےس ےلہپ دقؾ ااھُٹےن واےل ےک ےیل ےہ ہن دوڑےت وہؤں وک د

 

ھکی رک دوڑےن واولں ےک ےیلہ اسری ب 

 رےتھک ںیہ

ت

ی لت

 

فض
الى يىْستىًوم ًمْنكيْم مىْن أىنْػفىقى ًمْن قػىْبًل اْلفىْتًح  : "ارگہچ ےنلچ واےل دقؾ رہباحؽ ےھٹیب وہؤں رپ 

 (۱)."وي احلْيْسٌتىَٰ كىقىاتىلى أيكلىًَٰئكى أىْعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أىنْػفىقيوا ًمْن بػىْعدي كىقىاتػىليوا كىكيالا كىعىدى اللَّ 
 :الترجمة

كيف احلقیقة إهنا غاية الدرجة العزمية كالسابقة باخلَتات بإذف ا فعربىا القرآف احلكیم بعـز 
 من كالعلیا األخَتة الطبقة ىي ( كىذه۲۳)شورل: "ًإفَّ ذىًَٰلكى لىًمْن عىْزـً اأْليميورً "األمور: 

يقنعوا بوصوؿ إذل احلق فقط بل أهنم يسارعوف الطبقات الثالثة ألعماؿ البشرية. الذين دل 
فىًمنػْهيْم ظىادًله لًنػىْفًسًو كىًمنػْهيْم " كيسابقوف يف سبیل احلق، كدرجتها أرفع من كل ما فوؽ اإلقتصاد

( كىذه منزلة أرفع من درجة الصاحلُت يف ۳۶)فاطر: "ميْقتىًصده كىًمنػْهيْم سىاًبقه بًاخْلىیػْرىاًت بًًإْذًف اللَّوً 
كبلغت إذل درجة الشهداء يعٍت إذل شاىدين احلق مث بلغت إذل درجة الصديقُت  آخر تقسیم

كاإلرتفاع كمركز دائرة نوع كمبدء الكماؿ كتطور البشرم يعٍت  لعلوباكإلتحقت بنقطة األخَتة 
رضي ( يف ىذا الكوف األ۹۱)نساء: "كىمىْن أىنْػعىمى اللَّوي عىلىْیًهمْ "مقاـ النبوة، أف ال ٗترج اجلماعة 

اًء كىالصَّاحًلًُتى كىحىسينى أيكلىًئكى رىًفیقنا" من أنواع األربعة:  "ًمنى النًَّبیُِّتى كىالصِّدِّيًقُتى كىالشُّهىدى
( الذين ۹۱۱)توبة: "السَّابًقيوفى اأْلىكَّليوفى "( كىذه درجة كربل من مجلة أقساـ الثالثة:۹۱)نساء:

نىةً "أرفع من  أيكلىًَٰئكى "( فهم نالوا السبقة، كاإلقداـ، كاألكلیة، كاإلرفاع. ۱)كاقعة:"أْصحىابي اْلمىْیمى
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( كىذا ىو ۹۲-۹۹)كاقعة: "اْلميقىرَّبيوفى يف جىنَّاًت النًَّعیًم ثػيلَّةه مِّنى اأْلىكًَّلُتى كىقىًلیله مِّنى اآْلًخرًينى 
الفرؽ حسب األصل كاألساس كالتقسیم الذم إنقسم أصحاب العمل يف مجاعتُت يف رلاؿ 

ال يىْستىًوم اْلقىاًعديكفى ًمنى اْلميْؤًمًنُتى "آخر. كالثانیة فازت على أعلى كأرفع درجة من نسبة األكذل 
( كلو كالمها من اجلماعة ۱۵)نساء: "غىیػْري أيكرل الضَّرىًر كىاْلميجىاًىديكفى يًف سىًبیًل اللًَّو بًأىْموىاذلًًمْ 

( كلکن قوانُت مدارج ادلفاضلة كادلعارج ۱۵)نساء:" حلْيْسٌتىَٰ كيالا كىعىدى اللَّوي ا"ك ادلؤمنُت كالصادقُت
ضركرم ككاجب. كيف  (۱۵)نساء: "فىضَّلى اللَّوي اْلميجىاًىًدينى عىلىى اْلقىاًعًدينى دىرىجىةن " كالتفاكت

 األخَت ىذا الفرؽ األساسي للعزمية كاألكلیة فضل ادلنفقوف قبل الفتح من الًَّذينى أىنْػفىقيوا ًمْن بػىْعدي 
فالفضیلة كلها ذلؤالء الذين اٗتذكا اخلطوة األكذل ال ىم الذين بدأكا اجلرم مع جرم اآلخرين، 

الى يىْستىًوم ًمْنكيْم مىْن أىنْػفىقى ًمْن قػىْبًل اْلفىْتًح "كلو اخلطوات ادلسَتة أفضل من خطوات اجلالسة 
 "ًمْن بػىْعدي كىقىاتػىليوا كىكيالا كىعىدى اللَّوي احلْيْسٌتىَٰ  كىقىاتىلى أيكلىًَٰئكى أىْعظىمي دىرىجىةن ًمنى الًَّذينى أىنْػفىقيوا

 (۹۱)حديد:
ا اربکلیہ املسؿ افریسہ اوب ذر افغری روضاؿ اہلل مہنع ےک آہنیئ " )ج(

ت

 
 
ی د

 

رضحت اوب رکبہ رضحت یلعہ خ

ی ٰ

ج ل
م

 یھت وج امجؽ وبنت دےتھکی ویفصمٰ

ت

ی ت
یہ اکپر  ےن سک رطح اوؽ رظن یہ ںیم سکع وبقؽ رکایلاھتہ ہی دصی ق

 اصػ وہےت رےنہ یک  "كا ما ىذا بوجو كذاب " ایھُٹ:

ت

نکیل وتہبں اک آہنیئ دکمر اھت اور ھچک رعہص ی

  .رضورت یھت

 

 اگلہ اوررھپ یسک ےک آہنیئ ادعتساد ےک رن

ت
ت

یسک وک وھتڑاہ یسک وک زب ادہہ یسک وک تہب زب ادہ وق

ڑس ےک لصتم الجء وافصیئ ےس یھب اصػ ہن وہاکس اورآہنیئ یک ہگج رھتپ  ودکتر اک ہی احؽ اھت ہک وچدہ ب 

 ےتہک "ةن فىًهيى كىاحلًْجىارىًة أىْك أىشىدُّ قىْسوى " اورولےہ ےک مکح ںیم دالخ وہایگ:

ت

ڑ ی

 

ر ا وب لہج وریغمہ آخ

ـى كىميىًْشي يًف اأْلىْسوىاؽً "ےہر ا الرَّسيوًؿ يىْأكيلي الطَّعىا ف تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيالن "ً إاور  ؟"مىاًؿ ىىذى
 ودعؾ  "مَّْسحيورنا

ت

 
ڑآہین ںیہ نج ںیم دسب اب دہای

ت

ڑی اقمؾ اقشوت یک تبسن وہ امتؾ رصتاحیت ف

 

ایس آخ

اؾادیُم وبقؽ قح واہتنم

 

الدكاب اك  اكر شر األعمى ےئ و تم ووکری یک د ر دی یئگ ےہہ اور ایس رگوہ اک ب
صيمٌّ " اور"فَّ شىرَّ الدَّكىابِّ ًعندى اللًَّو الصُّمُّ اْلبيْكمي الًَّذينى الى يػىْعًقليوفى "ً إہے: األموات اكر األضل 

 "يػىْفقىهيوفى هًبىا إخل اكرأيكلىًَٰئكى كىاأْلىنْػعىاـً بىْل ىيْم أىضىلُّ ذلىيْم قػيليوبه ال "اكر "بيْكمه عيْميه فػىهيْم ال يػىْرًجعيوفى 
ارہ ےہ "الى تيْسًمعي الصُّمَّ الدُّعىاءى "اور "كمىا أىنتى ٔتيْسًمعو مَّن يًف اْلقيبيورً "اور

 

 یک تبسن اش

ت

 اور ایس احل

كىالَّ بىْل رىافى عىلىى قػيليوهًبًْم "اكر"مطبع ا بكفرى"يعنی "كىطيًبعى عىلىى قػيليوهًبًْم فػىهيْم الى يػىْفقىهيوفى "
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"ال يهدم" أم اليفلح  "إف اللَّوي الى يػىْهًدم اْلقىْوـى اْلفىاًسًقُتى " یہی زیچ ےہ ہکاور"مىاكىانيوا يىْكًسبيوفى 
ڑامب اہک اور ایس انب رپ "نُّورو  ًمن لىوي  فىمىا نيورنا لىوي  اللَّوي  جيىْعىلً  دلَّْ  كىمىن"اورينصركال

 

الى تػىْهًدم مىْن  إنَّكى "ف
كأمثاؿ ىذا كثَت يف الكتاب  "ًإنَّكى لىتػىْهًدم ًإذلى ًصرىاطو ميْستىًقیمو ":ورہن ولعمؾ ےہ ہک"أىْحبىْبتى 
ڑامب اہکاور وجكالسنة.

 

وت اس یک ریسفت  "نيورنا لىوي  اللَّوي  جيىْعىلً  دلَّْ  كىمىن"اكر  "الى تيْسًمعي الصُّمَّ الدُّعىاءى ":ہی ف

یػْرنا ألىمْسىعىهيْم كىلىْو أىمْسىعىهيْم لىتػىوىلَّْوا كىىيْم ":یتلم ےہہکوسرہ اافنؽ ےس  كىلىْو عىًلمى اللَّوي ًفیًهْم خى
 (۱)."ميْعرًضيوفى 

 الترجمة:
"ككیف كانت تقبل مرآة رللیة كمصفة أليب بكر، كعلي، كخدجية الكربل، كسلماف فارسي، 

الصديقیة درجة  كأبو ذر غفارم رضواف ا عنهم أمجعُت أثرىا يف نظرهتم األكذل، ككانت ىذه 
كلكن مرأة العديد كدرة كٖتتاج  "كا ما ىذا بوجو كذاب"اليت نادت عندما رأت مجاؿ النبوة: 

لنظافة للبعض الوقت، فقد إستغرؽ الوقت قلیال لشخص، كشخص آخر أكثر من ذلك، إذل ا
فالثالث ُيتاج إذل أكثر من قبلهما، ككانت حالة اللوف كالكدر دلرآة إستعداد الشخص فال 
تستطیع أف تكوف نظیفة مع النظاقة كاإلجالء منذ أربعة عشر عاما حىت تدخل يف حكم 

( ككاف أبو جهل كمغَتة إذل ۱۲)بقرة:"يى كىاحلًْجىارىًة أىْك أىشىدُّ قىْسوىةن هً : "فاحلديد بدال من ادلرأة
ـى كىميىًْشي يف اأْلىْسوىا"األخَت قائال:  ا الرَّسيوًؿ يىْأكيلي الطَّعىا ًإف "( اكر ۱؟ )فرقاف:"ؽً "ماًؿ ىىذى

القرآنیة عن ىذه النسبة ( كتوجد مجیع تلك التصرُيات ۱)فرقاف: "تػىتًَّبعيوفى ًإالَّ رىجيالن مَّْسحيورنا
الشقاكية األخَتة فیما خربت عن سد باب اذلداية كعدـ الرجاء قبوؿ احلق كغاية الظلمات. 

ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابِّ ًعندى اللًَّو الصُّمُّ "كىذه اجملموعة تسمى األعمى كشرالدكآب كاألموات كاألضل: 
ذلىيْم "( ك۹۱)بقرة:" صيمٌّ بيْكمه عيْميه فػىهيْم ال يػىْرًجعيوفى "( ك۶۶)أنفاؿ:" اْلبيْكمي الًَّذينى الى يػىْعًقليوفى 

( ۹۱۱)أعراؼ: " أيكلىًَٰئكى كىاأْلىنْػعىاـً بىْل ىيْم أىضىلُّ "ك (۹۱۱إخل )اعراؼ:  "يػىْفقىهيوفى هًبىاقػيليوبه ال
 (.۱۱)منل: "الدُّعىاءى الى تيْسًمعي الصُّمَّ "( ك۶۶)فاطر: "كمىا أىنتى ٔتيْسًمعو مَّن يف اْلقيبيورً "ك 

 إستحضار األشعار العربية حسب الموضوع:
ات رصم یک یس ےہہ وج امجؽ تمصع وییفس" )الف(

 

  ےس اہمتری اثمؽ کیھٹ کیھٹ الئ

ت

ڑ وک المم

 

ےب د رارماۃ ازعلب 

ؿو مًُّبُتو تػيرىاًكدي فػىتىاىىا عىن نػَّْفًسًو قىْد شىغىفىهىا حيباا  إًنَّا لىنػىرىاىىا يًف "۔ایک رکیت ںیھت ا "ضىالى

ت

نکیل اکش ااسی وہب
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 رگاؿ ےب درد رپ اینپ الموتمں یک  اخرج علیهن ےہ رپدہ ااھٹب ا اجاتکس اور ہی  ںا اجاتکس  ںا

ت

 المم

ت
ت

وت اس وق

ات رصم ےن وت رصػ اہھت یہ اکٹ ےیل ےھت

 

أىْكبػىرْنىوي كىقىطَّْعنى أىيًْديػىهينَّ كىقػيْلنى حىاشى لًلًَّو " تقیقح یتلھک۔۔ الئ
ا ًإالَّ مىلىكه كىرميه  ذى ا بىشىرنا ًإْف ىىَٰ ذى نکیل بجع ںیہن ہک اہمترے اہوھتں یک رھچب اں وخد اہمتری یہ "مىا ىىَٰ

 دؽ ب ااگتخؿ قشع ویفس  ےتہک

ت
ت

كلقد  "،فًیوً  فىذىًلكينَّ الًَّذم ليْمتػينًٍَّت ":رگدونں رپ لچ اجںیت اور اس وق
 :أحسن القائل

 (۱) العزة سجدا كركوعاخرر  لو يسمعوف كما مسعت كالمها 
 :الترجمة

تػيرىاًكدي "كأنت كمثل الئمات مصر، ككانت تلـو إمراءة العزيز بدكف رؤية عصمة مجاؿ يوسف "
ؿو مًُّبُتو  كيالیت ميكن أف يكشف الغطاء كقیل أخرج "فػىتىاىىا عىن نػَّْفًسًو قىْد شىغىفىهىا حيباا  ًإنَّا لىنػىرىاىىا يف ضىالى

 أىْيًديػىهينَّ  كىقىطَّْعنى  أىْكبػىْرنىوي "إنكشف حقائق لومتهن، كقطعت الئمات مصر أيديهن علیهن يف ذلك الوقت 
ذىا مىا لًلَّوً  حىاشى  كىقػيْلنى  ا ًإفْ  بىشىرنا ىىَٰ ذى كلكن لیس من العجب أف تضربوا سكاكُت يديك على "كىرميه  مىلىكه  ًإالَّ  ىىَٰ

ًلكينَّ "رقابكم كتقولوف يف عشق يوسف مضطرب القلب:   :كلقد أحسن القائل "،ليْمتػينًٍَّت  الًَّذم فىذى
 (۹۱)خركا العزة سجدا كركوعا  لو يسمعوف كما مسعت كالمها 

  دوعت اعہم "آ )ب( 
 

د رشتعی اُ وھٹںی دصی یک اوالئ ںیم ج  ودجتی 

ت

كإحیا السنة بعد موهتا كإمخاد م
البدعة بعد شیوعها كارتفاعها كي ركح القدس يف آية من آيات  كحجة قائما من حج  ا، 
شیخ ادلصلحُت، كمالذ اجملددين سند الكاملُت كإماـ العارفُت كارث األنبیاء كقدكة أكلیاء حضرة 

"ےن وہظر ایک یک ووجد ابمرکشیخ اإلسالـ تقي الدين تیمیة رضي ا عنو 

 

اؾ یک تبسن ےتہک ںیہ

 

 :یتح ہک اقیض اوب اربلاکت زخمویم اےنپ ب اہیئ ںیم رصػ دب ار ش

 (۹۹)سبعوف رلتهدا من كل منتخب  ككاف يف عصره بالشاـ يومئذ

 الترجمة:
كائل القرف الثامن ظهر الوجود ادلبارؾ لدعوة العامة لألمة، كلتجديد الشريعة كإحیا السنة أ"كيف 

كإمخاد البدعة بعد شیوعها كارتفاعها كركح القدس يف آية من آيات ا كحجة قائما من حج   بعد موهتا
ا، شیخ ادلصلحُت، كمالذ اجملددين سند الكاملُت كإماـ العارفُت كارث األنبیاء كقدكة أكلیاء حضرة شیخ 

 اإلسالـ تقي الدين تیمیة رضي ا عنو.
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  بائیتو فیما يتعلق بديار الشاـ:ككما نقل قاضي أبو الربكات سلزكمي يف
 (۹۶)سبعوف رلتهدا من كل منتخب  ككاف يف عصره بالشاـ يومئذ

ی رہمح اہلل ہیلع ںیہ وہنجں ےن  )ج( 

ی ک
س

اؾ آور اخمفل اقیض یقت ادلنی 

 

اامؾ انب ہیمیت ےک اعمرصنی ںیم س  ےس زب ادہ ب

ہ ےک قلعتم

ت

ی

 

سن
ل
  اؿ اک  ہدیہ  روہر ےہ:ہلئسم زب ارت والطؼ رپ دو راسےل ےھکل اور اہنمج ا

 إف الركافض قـو ال خالؽ ذلم   
 واطلتف ظفل وینعم 

ت
 

ایعف ینمی ےن ایس وزؿ اور اقہیف ںیم ای  وطمؽ  ہدیہ امکؽ البع

 

احظف انب امجؽ ادلنی ش

  ےک اسھت اھکل ےہ۔:

ا ےک اسھت پھچ ایگےہ احلمد محدا استزيد بو

ت

ہ

ت

ی

 

سن
ل
(۹۳). وج اہنمج ا

 

 الترجمة:
كيف عصر إماـ ابن تیمیة كاف أشد سلالفو كأشهر قاضي تقي الدين سبكي رمحو ا علیو، الذم  "

 كتب رسالتُت يف مسألة الزيارة كالطالؽ، كإشتهر قصیدتو عن منهاج السنة: 
 (۹۲)إف الركافض قـو ال خالؽ ذلم
كالقافیة مع كمالیة شافعي الیمٍت قصیدة مطولة على نفس الوزف الفكتب حافظ ابن مجاؿ الدين 

 البالغة كلطافة األلفاظ كادلعاي الذم نشر ٔتنهاج السنة:
 (۹۵)احلمد محدا استزيد بو

الكامل العارؼ، سید العلماء قدكة األئمة، حجة ا العباد، أكحد العلماء العاملُت آخر  )د(
یئگ ےہ۔ رحػ ول یک ثحب ںیم اب پھچ  النحوية كالنظائر ہشباأحافظ سیوطی کی اجملتهدين، شیخ اإلسالـ 

ڑ لقن یک ےہ وج خیش زاکملین ےک طخ ےس وقنم  ؽ ےہ خیش  روصػ انب ہیمیت یک دمح ںیم ےتہک ںیہ:انب ہیمیت یک ای  رحتب 

 كصفاتو جلت عن احلصر  ماذا يقوؿ الواصفوف لو؟
 وبة الدىر!ػػػػػػػػػىو بیننا اعج  رةػػػػػػػػػػػػػػػػجة  قاىػػػػىو ح

 جر!ػػػػػػػػانواره اربت على الف  اىرةػػػػخلق ظ ىو اية يف
 ؟مت دےتھکی ہک اس دہع ےک امتؾ ارب اب لضف وامکؽ دیماؿ لمع ودوعت ںیم  ںاں ےھت اور ہی دجمد ارصعل  ںاں اھت

 وا كراهػػػػػػػػػػػا ركبػػػكلواله دل  تقدـ راكبا فیهم إماما 
  ہی  یھب ایس رگج یک ب از تش ےہ ۔  یبنت ےن ایک وخب  ںاےہ:آج یھب ارگ فلتخم وگوشں ےس دصاںیئ ُاھٹ ریہ ںیہہ وت
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 (۹۹)إذا قلت شعرا، أصبح الدىر منشدا  كما الدىر إال من ركاة قصائدم
 الترجمة:
فقد نشر اآلف "أشباه النظائر النحوية" للكامل العارؼ كسید العلماء كقدكة األئمة، كحجة ا "

اجملتهدين، شیخ اإلسالـ حافظ سیوطي، فقد ذكر عبارة إماـ إبن العباد، كأكحد العلماء العاملُت آخر 
 تیمیة يف ْتث "لو" اليت منقولة من رسالة شیخ زدلكاي،  كقاؿ الشیخ يف مدح ابن تیمیة:

 كصفاتو جلت عن احلصر  ماذا يقوؿ الواصفوف لو؟
 ىو بیننا اعجػػػػػػوبة الدىر!  ػػػرةػػػػػػػػػػىو حػػػػجة  قاىػػ

 (۹۱)"انواره اربت على الفػػػػػجر!  يف خلق ظػػػػاىرة ىو اية

فتىرل يف ذلك العصر أين كانوا مجیع أرباب الفضل كالكماؿ يف رلاؿ الدعوة كالعمل، كأين كاف 
 ىذا اجملدد العصر؟

 (۹۱)كلواله دلا ركبوا كراه   تقدـ راكبا فیهم إماما 
لها صدل ىذا الرعد، فنعم ماقاؿ كلو ترفع اآلف أصوات عديدة من شىت اجلوانب ، فهذه ك

 ادلتنيب:
 (۹۱)إذا قلت شعرا، أصبح الدىر منشدا  كما الدىر إال من ركاة قصائدم

احظف ذیبہ وک یھب ایسی یہ وصرت شیپ آیئ یھت۔ نج وظفلں رپ ُاوہنں ےن ُاؿ اکذرک متخ ایک اھتہ ںیم یھب رکوں 

نابذه كخالفو، قد ينسبٍت إذل التغارل فیو قالو يف كمن خالطو كعرفو قد ينسبٍت إذل التقصَت فیو. كمن اگہ
 ادلعجم. إنتهى كقلت:

 (۶۱)ال ناس رأكه باألبصار! كإذا دل تر اذلالؿ، فسلم 

فقد كاجو حافظ ذىيب نفس احلالة، سأهني أيضا بتلك الكلمات اليت أهنى، كمن خالطو كعرفو 
 إذل التغارل فیو قالو يف ادلعجم. إنتهى كقلت:قد ينسبٍت إذل التقصَت فیو. كمن نابذه كخالفو، قد ينسبٍت 

 (۶۹) ال ناس رأكه باألبصار! كإذا دل تر اذلالؿ، فسلم 
 رضحت اعہشئ ڑپاھ وہاگ )ذ(

ت

 
ڑوای ككاف أبوبكر  رضحت اوبرکب یک زب اؿ اخبر یک دشت ںیم یتلھک ہ وت اکپرےت ۔  اخبری ںیم ب 

 احلمى يقوؿ: إذا أخذتو
 ت أدىن من شراؾ نعلوكادلو   كل امرئ مصبح يف أىلو
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ڑامےت

 

 دےتھکی اور داع ف

ت

 اللهم حبب إلینا ادلدينة كحبنا مكة. آرضحنت یلص اہلل ہیلع وملس ہی احل

 روسؽ ےک ہتفیش ںیہ

ت
 

ڑآؿ ےک اچرک اور روسؽ وس

ت

 :اور ہی س  ھچک اس ےیل وہا ہک ف

 كأىوف شيء عندنا ما٘تنت  ٘تنت سلیمى اف منوت ْتبتها
ووں اور ےب رہمویں ےک اسھت یھب ای  دبتسم زدنیگ رسب رکدےنی ےک ےیل اس اجؾ زامےن یک اسری 

ت

فقی
ا را

 

ب

ڑا رش اکیف ےہ:

 

ڑہع اعمل ف
 
 ہنہک اانغتسء اک ای  خ

 (۶۶)كللعاشق ادلسكُت ما يتجرع  ىنیا ألرباب النعیم نعیمها
 الترجمة:
ح لساف أيب بكر بشدة احلمى فنادل.. فتقرأ ىذه الركاية يف ٓتارل عن عائشة رضى ا تفتكدلا "

 عنها: ككاف أبو بكر إذا أخذتو احلمى يقوؿ: 
 (۶۳)كادلوت أدىن من شراؾ نعلو  كل امرئ مصبح يف أىلو

دينة  كعندما رأل رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ىذه احلالة فیدعوا ا  ))اللهم حبب إلینا ادل
 كحبنا مكة((

 ككل ما حدث ألنو خادـ القرآف كزلب الرسوؿ كسنتو:
 (۶۲)كأىوف شيء عندنا ما٘تنت  ٘تنت سلیمى اف منوت ْتبتها

 كيكفي لقضاء احلیاة ادلخمورة جرعة من كأس اإلستغناء برغم مجیع ىذه احلاالت غَت موافقة كمناسبة:
 (۶۵)يتجرع كللعاشق ادلسكُت ما  ىنیا ألرباب النعیم نعیمها

ھ ںیم یتسہ دعؾ ےس اس دعؾ یتسہ امن ںیم وارد  ۸۰۳۱اطمقب ذواہجحل  ۸۱۱۱ روسؾ ہب أدمح ودموع ب ایب االکلؾ ےہ ۔ " )ر(

م۔ 

ہ

ت

من

 الناس نیاـ إذا ماتو فانتبهوا.وہاہ اور تمہت ایحت ےس 

ووں اک یھب یہی احؽ ےہ 

ت

ہلی
م

ڑی 

 

ڑی ےس ب 

 

قالوا اكر  شیة أك ضحاىادل يلبثوا إال عدرالص اس دبعشہ اگہ یتسہ یک ب 
 ےک اسھت  ںااجاکچےہ:لبثنا يوما أك يـو بعض يـو

ت
 

 میلک وک  ولعمؾ ہن اھت ہک اس ےس ےلہپ یہی ومضمؿ زب ادہ ااجیز والبع

 (۶۹)يوماف، يـو نول كيـو صدكر  كمىت يساعدنا الوصاؿ، كدىرنا
 ریگ ےہ۔ وت  راعن ولطمب اس راہ ںیم انمزؽ ورمالح ںیہ ہن ہک  راعن واہمکل۔ ارگ اجذہب 

ت

ی دس

لہ

وتقیف ا

  ےہ ہک رتہب ےس رتہب واسلئ رحموامؿ راہ ےک ےیل  راعن واہمکل ےک مکح ںیم دالخ 
 
ی ڑ

ت

 ںیہ اور ف

ت

واسلئ ےنب اجتکس

 ۔وہاجںیئ
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 فكل طاعاتو ذنوب  من دل يكن للوصاؿ أىال
ڑ رہ رو وک دووکلسمں ںیم ےس 

م
ای  کلسم رضور اایتخر اس راہ ےک رمس وآنیئ ارگہچ ےب امشر ںیہ ہ نکیل ہ

اےہ  ب ا رمقی ولبلب یک آواردیگ ووشرش ب ا عمش یک اخ ریش ووسزش۔

ت

اڑپب

 

 رکب

 كللناس يف ما يعشقوف مذاىب
ڑؼ اانت اھت ہک ےلہپ ای  دؽ ےک تہب ےس ڑکٹے رکدےتیےھت 

 

زنمؽ قشع ومندار وہیئہ وت اس اک ایک وپانھچر اہتبل ف

 :اب دؽ ای  اھت وت اگکہ یھب ای  یہ ےہ ہکلب

 كل اجلوارح يف ىواؾ فؤاد  لیس الفؤاد زلل شوقك كحده
وج ھچک ب اب ا ےہ رصػ ب اراگہ قشع ےس ب اب اےہہ ینتج رامنہایئں ںیلمہ رصػ ُایس رمدش ضیف واہدی رطقی ےس 

 ںیلم۔ درد نب رکآب ا اھتہ رگم درامؿ نب رکایگ۔ رمض یھب ویہ اھت افشیھب ُایس ےس یلم۔

 كما يتداكل شارب اخلمر باخلمر  تداكيت من لیلى بلیلى عن اذلول
ا وصقمد ےہ۔ سج اعمل ںیم رنہ وکیھب رنہ 

 

اور وج ھچک  ںاایگ ہ وت ہی ہن اھجمس اجےئ ہک اےنپ وبیعں وک یھب رنہ انبرک دالھکب

 انھجمس تیصعم وہہ واہں بیع وک نسح انبےن اک ومہ یھب زگرے وت رفک اھجمس اجےئ وصقمد رصػ ہی اھت ہک:

 يذؽ خفاه عن فهم الزكى  يككم  من لطف خف
 شیپ آیئ ہک

ت

ڑس زگر ےکچ ںیہ اور رہتف رہتف وہ احل  :ب اووجد ہی ہک اس اعمہلم رپ اکلم ون ب 

 فلو شئت أف أبكى، بكیت تفكرا  فلم يبق من الشوؽ، غَت تفكرم
اوسر نب رک اہنں اخہن دؽ ںیم وفحم

 

ظ ےہ اور ُادیم ےہ نکیل ادمحلہلل ہک وج درد ےلہپ داغ اوررھپ زمخ نب  راہاھتہ اب ب

 ہک ہشیمہ وفحمظ رےہ اگ:

 إذا ما تبت عن لیلى نتوب  يػػػػػػػػػػألیس كعدتٍت يا قلب إن
 فمالك كلما ذكرت تذكب  فها أنا تائب عن حب لیلى

  اہنت میقم وہں
 
ی ڑ

ت

ایم ای  اگؤں ےک ف

 

ڑ  رراب ادی ب
م
اہم رسحت ھکل راہوہںہ رایچن ںیم رہش ےس ب اہ

 

 ہک ہی مغ ب

ت
ت

 ۔اس وق

 إال الیعافَت كاال العیس  كبلدة ، لیس هبا أنیس
 وصقمد ںیہن ۔ زامےن ےن ارگ  تلہ دی رس

ت

اع

 

ڑ یک وخا ش یک  لیمع شیپ رظن ےہ اعابطع واش

 

  ضح ای  زعب 

ت

دس

  وہاجےئ یگ 
 
د حیحصت وذہتی ڑی 

 

 م

ت
ت

این ےک وق

 

 .معھذاوت رظن ب

 كحفظي كالرباعة كالبیاف  إذا أحسست يف لفظي قصورا
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۔على مقدار إيقاع الزماف  لومي، فرقصى فال تعجل إذل
(۶۱) 

 الترجمة:
ـ من العدـ اذل احلیاة كاهتم ۹۱۱۱ىػػ /۹۳۱۵كمدعوا بأيب الكالـ، يف ذم احلجة  كمسیت بأمحد

بتهمة احلیاة، فالناس نیاـ إذا ماتوا فانتبهوا. كيف احلقیقة، كاجهت ىذه احلالة مجیع اإلمتداد الكبَتة ألعظم  
. كالكلیم ال يعرؼ أف ىذا "يػىْوـو  بػىْعضى  أىكْ  يػىْومنا لىًبثْػنىا قىاليوا" ك "ضيحىاىىا أىكْ  عىًشیَّةن  ًإال يػىْلبىثيوا دلىْ "كیاف الشعوذ. 

 ادلوضوع قد بُت قبلها باإلجياز كالبالغة.
 يوماف، يـو نول كيـو صدكر كمىت يساعدنا الوصاؿ، كدىرنا 

كمطلوب يف ىذا الطريق منازؿ كمراحل ال ادلوانع كادلهالك. كلو تعُت جاذبیة التوفیق اإلذلي، 
كميكن أف تصبح ادلوانع بصورة الوسائل، كيوشك أف تدخل أفضل الوسائل يف سبیل احلرماف يف حكم 

 ادلوانع كادلهالك. 
 (۶۱) فكل طاعاتو ذنوب  من دل يكن للوصاؿ أىال

لرسومات ذلذا الطريق، كلكن جيب على كل مسافر بإختیار مسلك كاحد من كإف كثر القوانُت كا
 مسلكُت أك إضطراب ك تشرد العندلیب كالقمرم أك إلتهاب الشمع كصمتها.

 (۶۱) كللناس يف ما يعشقوف مذاىب
فقد أظهر منزؿ العشق، فعما سئلت؟ كمع ذلك الفرؽ ىذا ! أف قطعت القلب الواحد أكال 

 اآلف كاف القلب كاحدا كزبائنو كحیدا.بقطعات كثَتة كلكن 
 (۳۱) كل اجلوارح يف ىواؾ فؤاد  لیس الفؤاد زلل شوقك كحده

فكلما كجدت فوجدت من حب اإلذلي، كتلقت أيضا مجیع التوجیهات من ذلك الفیض ادلرشد 
 اذلادم، جئت بأدل كلكن ذىبت بعالج. ككاف ادلرض بنفسو دكاء.

 (۳۹)كما يتداكل شارب اخلمر باخلمػػػر تداكيت من لیلى بلیلى عن اذلول
كعما قلت، لیس ادلقصود هبا أف أعرض عیويب بستار ادلهارات، كيف العادل حیث  تسمى مهارة 

 بادلهارة إمث، فكیف يوىم شخصا أف جيعل عیوبو احلسن، فیظنوىا كفرا ىنا. فادلقصود ىذا فقط:
 (۳۶)الزكىيذؽ خفاه عن فهػػػػػػم  ككم  من لطف خفػػػػػػػي

 كعلى رغم ذلك فقد أمضت تسع سنوات كاملة حىت كاجهت تلك احلالة متدرجا:
 (۳۳)فلو شئت أف أبكى، بكیت تفكرا فلم يبق من الشوؽ، غَت تفكرم
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كلكن أمحدا، األدل أصبح الوصمة أكال مث صار اجلرح كاآلف زلفوظة بصورة السرطاف يف أجزاء 
 القلب، كآمل سیكوف زلفوظا دائما.

 إذا ما تبت عن لیلى نتوب  ألیس كعدتٍت يا قلب إي
 (۳۲) فمالك كلما ذكرت تذكب  فها أنا تائب عن حب لیلى

 حیدا يف قرية مورابادم من خارج ادلدينة يف رانتشي.sكيف ىذا الوقت أكتب قصة الندـ كاحلزف كأقیم ك
 إال الیعافَت كاال العیس  كبلدة ، لیس هبا أنیس

اية الطبع كالنشر بل أدكهنا على رغبة أحد العزيز. إف أجد الفرصة من حوادث كاآلف دل أكتبها بغ
 الزماف فأىتم التصحیح كالتنقیح عند ادلراجعة. معهذا 

 ػػػػافػػػػػػػػػرباعػػػػة كالبیػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي كالػػػػػػػػػػػكحفػػػػ ػوراػػإذا أحسست يف لفػػظي قصػػ
 ػػػػػاع الزمػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػدار إيقػػػػػػػػػػػػى مقػػػػػػػػػػػػعل صىػػػػػػػفال تعجل إذل لومي، فرقػػػػػ
 يػػػػػفاستجمت،اذا راتك العُت أىوائػػػػ ةػػػػػػػػػػػػػػػػكانت لنفسى اىواء مفػػػػػرقػػػ

 كصرت موذل الورل اذ صرت موالئي فصار ُيسدي من كنت احسده
 (۳۵)ػػػائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كدنیػػػػػػػػػػػػػػشغال ْتبػػػػػك يادي  مػػػػكدينهػػػػم ػػػػػػػػتركت للناس دنیاى

 دعوانا عن احلمد رب العادلُت﴾﴿كآخر 
 نسيج فرید من اآلیات واألحادیث واألشعار والتراكيب العربية:

  ےس ونراین " )الف(

ت

ار وانمق

 

درکہ آب

ت 

وہےکچ ںیہ۔ اب دواچر ےحفص اینپ ہیس روویئں اور یئک وس ےحفص رونش دالؿ فلس ےک ی

اوہں ہک

ت

ڑ ےس یھب ایسہ رکب الـ س ےہآب ایئ ونط دیلہ رموحؾ  :"تعرؼ األشیاء بأضدادىا "دیس ویتخبں ےک وساد رحتب 
مہ س   "كن يف الدنیا كأنك غريب"ْتكم اور ونط یقیقح یک تبسن ایک ےیہک ہک على صلد، كمن حل بالنجد

 رساےئ اریض ےک

ت

 
ڑ ںیہ۔ س  اک ای  یہ ورقتسو  رنطرغی

 

 "ءت مستقرا كمقاماسا"اہتبل یسک ےک ےئل ۔  آوارہ فاسف
 ۔"حسنت مستقرا كمقاما" اوریسک وخش  !بی ےک ےیل

 (۳۹)إذا دنت اخلیاـ من اخلیاـ  كأبرح ما يكوف الشوؽ يوما
 مولد كمنشأ طفولیت كادم غَت ذم زرع عند بیت ا اـر

 (۳۱)كأكؿ أرض مس جلدم تراهبا  ٘تیميتبالد هبا حل الشباب 
 چنہپ اکچ۔

ت

ڑؼ راتفر رمع زنمؽ الثنیث ی  اقہلف ب 

ت
ت

 اس وق

 (۳۱)فقلت: كىل قبل الثالثُت ملعبا؟  يقولوف ىل بعد الثالثُت ملعبا
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 الترجمة:
فقد نورت مئات الصفحات بتذكرة آثار كمناقب األسالؼ اجللیة، كاآلف فقد أمتلي بضع 

 :السیئة كحظايا سعیدة: تعرؼ األشیاء بأضدادىا صفحات بكتابة أعماؿ
كم "كن يف الدنیا كأنك غريب" مسافركا أرض ْتأقوؿ يف الوطن احلقیقي؟ فإنناحسب ذا ما

الغربة كلكل منا مستقر كموطن كاحد، إال أنو ساءت مستقرا كمقاما للبعض كحسنت مستقرا كمقاما 
 لسعداء األخرين.

 (۳۱) دنت اخلیاـ من اخلیاـ إذا  كأبرح ما يكوف الشوؽ يوما
 إف مولدم كمنشأ طفولیيت لواد يف غَت ذم زرع عند بیت ا اـر

 (۲۱) كأكؿ أرض مس جلدم تراهبا  بالد هبا حل الشباب ٘تیميت
 ۔كقد بلغت قافلة العمر الربقیة اآلف إذل منزؿ الثالثُت

 (۲۹)ملعبا؟فقلت: كىل قبل الثالثُت   يقولوف ىل بعد الثالثُت ملعبا
 إستخدام األحادیث النبویة كجزء العبارة:

اریکی " )الف(

ت

ارس ونروہں۔ ںیم ب

ت

سج یک اسری اکپر اور اسرے ایپ رں یک اینبد یہ ہی ےہ ہک ںیم و تم ںیہنہ ہکلب رسب

 وایل آھکن ںیہن وہںہ ہکلب رعمتف

 

ے واال دقؾ  اور وخد اےنپ اہھت وک یھب ہن دھکی تکس

 

کی

 

ی
 ھ
ب

واہشدت اک ُااجال وہںہ  ںیم ادرھ ُادرھ 

 وک 

ت

 ںیم ےب وخػ زغلش وےب رطخہ مگ ریہ دوڑےن واال دقؾ وہںہ اور دورہپ یک یلیکمچ روینش ںیم ای  ای  ذرہ ی

ت

 

 

ونارن

ظيليمىاته بػىْعضيهىا فػىْوؽى اہیںالسمحة احلنیفیة كاحلجة البیضاء لیلهاكالنهارىا دےنھکی ےنیل اور ب اےنیل وایل انیبیئ وہں
ےک اور ھچک نيوره عىلىى نيورو زجب ونر اور ًمن بػىُْتً يىدىيًْو كىًمْن خىْلًفًو اکاعمہلم ںیہن ےہہ ہکلب نیمی واسیرہ ب االوتسپ اور بػىْعضو 

ككاف من دعائو صلعم بالیل، "اللهم اجعل يف قليب نوران ، كيف لساي نوران، كيف مسعي نوران، كيف . ںیہن ےہ
كمن أمامي نوران، كاجعل من فوقي نوران، كمن ٖتيت نوران،اللهم أعطٍت  بصرم نوران، كاجعل من خلفي نوران،

مىا زىاغى الْبىصىري كىمىا طىغىى  لىقىْد  " ہن ریمی تقیقح نیب آھکن ےک ےیل زغی ےہہ ہن زنمؽ انشس دقؾ ےک ےیل وھٹرک:"نوران 
 اسن ہک ""  رىأىل ًمْن آيىاًت رىبًِّو اْلكيبػْرىل

 

 
قد عرضت علي اجلنة كالنار انفاؽ يف كالذم نفسي بیده لاور دحی

 اامس)ٓتارم( "عرض ىذا احلائط كأنا أصلي

 

 
مامن شيء دل أره اال "اور ہبطخ ولصۃ وسکػ ہکرکب   أیبتنب ءاور دحی

كقد رأيتو يف مقامي ىذا حىت اجلنة كالنار كأكحى اذل ربكم يفتننوف يف القبور اكر ابیت عند ريب يطعمٍت 
ڑھ رک ہی ہکاور اؿ س  ےس "كيسقیٍت

 

كيف ركاية أتاي اللیلة ريب( فقاؿ فیم ) "أتاي ريب يف أحسن صورة"ب 
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ال أدرم فوضع  كفو بُت كتفي حىت كجدت برد أناملو بُت ثدم كٕتلى رل "خيتصم ادلأل األعلى؟ فقلت: 
 ۔علم كل شيء" أخرجو مجاعة منهم أمحد كترمذم كصحبوه

 :الترجمة

بل إنٍت رلسم النور. كدل أكن مثل  اس بأنٍت دل أكن مظلم"ككل نداءه كرسالتو على ىذا األسا
تلك القدـ ادلضلة إذل حُت كحُت، كال أكوف كتلك العُت اليت ال ترل يدىا. بل إنٍت  نور ادلعرفة كالشهادة، 
كقدـ اليت تسَت بدكف اخلوؼ كاخلطر كاخلطاء، كإنٍت كتلك العُت اليت تستطیع أف ترل كٕتد كل ذرة يف 

ظيليمىاته "كىنا لیست مسألة  "السمحة احلنیفیة كاحلجة البیضاء لیلها كالنهارىا"طع يف النهار.الضوء السا
ْيًو كىًمْن "، بل دل تكن ىنا أم شئي سوا الیمُت كالیسار كاألعلى كاألسفل ك"بػىْعضيهىا فػىْوؽى بػىْعضو  ًمن بػىُْتً يىدى

ْلًفوً   ،كيف لساي نوران ، جعل يف قليب نوران االلهم "ككاف من دعائو صلعم بالیل  "نيوره عىلىى نيورو "ّتز نور ك "خى
كمن  ،كاجعل من خلفي نوران ، كمن أمامي نوران، كاجعل من فوقي نوران  ،كيف بصرم نوران  ،كيف مسعي نوران 

ا زىاغى اْلبىصىري كىمىا مى "كلیست لعیوف احلقیقة زيغ كال للقدـ ادلدركة اذلدؼ عثور.  "اللهم أعطٍت نوران  ٖتيت نوران،
كالذم نفسي بیده لقد عرضت علي "حديث انس ككما جاء يف  "طىغىى  لىقىْد رىأىل ًمْن آيىاًت رىبًِّو اْلكيبػْرىل

نت أيب ب  ءككما ركم أيضا يف حديث امسا)ٓتارم( " اجلنة كالنار انفاؽ يف عرض ىذا احلائط كأنا أصلي
 أره اال كقد رأيتو يف مقامي ىذا حىت اجلنة كالنار كأكحى مامن شيء دلأف "الکسوؼ  ۃكخطبة صلوبكر 

أتاي ريب يف " كأكثر منها ىذا القوؿ  "ابیت عند ريب يطعمٍت كيسقیٍت"ك  "اذل ربكم يفتننوف يف القبور
)كيف ركاية أتاي اللیلة ريب( فقاؿ فیم خيتصم ادلأل األعلى؟ فقلت: ال. أدرم فوضع  كفو بُت   "أحسن صورة

كتفي حىت كجدت برد أناملو بُت ثدم كٕتلى رل علم كل شيء" أخرجو مجاعة منهم أمحد كترمذم 
 كصحبوه.

 اور اعمر" )ب(

ت

ار وریست احصہب وفلس اُم

 

ڑاء ووتاعب ےسیج آب

 

 
 مأخوذة كمكتسبة ئركبصاػ ب ا رھپ ایس ہخسن ےک اخ

 

ت
 

از وہ رگم مکحباتكب وس  

ت

كىآخىرًينى  "ا و  ر  "علیكم بسنيت كسنة اخللفاء الراشدين"ےک ااکشؽ واامسء ںیم رفتہق وام
ما أنا علیو كأصحايب" معنا كحكما، "ا و ر  "فىأيكلىًئكى مىعى الًَّذينى أىنْػعىمى اللَّوي عىلىْیًهمْ "ا و ر "ًمنػْهيْم لىمَّا يػىْلحىقيوا هًبًمْ 

ا اعمہلم واعق وہاےہ۔ روینش رصػ ای  ےہ اور ای  جزء ككل، أصل كفرع مصدر كمشتق يا مشس ككواكب   
 
ج

۔" اور  ےلیکم راتروں ےس یھبےئیہ یک ےہ ارگہچ اچدن ےس یھب لم اج

(۲۶) 

 من ىذا ما قیل بالعربیة:  كيقرب
 كإف فرقتو كنثرة ادلتعدد كما البحر إال ادلوج ال شيء غَته
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 الترجمة:
أك أجزاء كتوابع نفس النسخة، مثل آثار الصحابة كسَتهتم كآثار السلف من األمة كادلعارؼ 
كالبصائر ادلأخوذة كادلكتسبة من الكتاب كالسنة، فإهنا كلو ٗتتلف يف األشكاؿ كاألمساء كلكن ْتكم 

" فىأيكلىًئكى مىعى الًَّذينى أىنْػعىمى اللَّوي ْم لىمَّا يػىْلحىقيوا هًبًْم"كًمنػْهي  كىآخىرًينى  "بسنيت كسنة اخللفاء الراشدين"ك "علیكم
عىلىْیًهْم"ك"ما أنا علیو كأصحايب" فقد كقع معاملتهم معنا كحكما، كاجلزء كالكل، كال كاألصل كالفرع" 

القمر أك  ككادلصدر كادلشتق أك كالشمس كالكواكب فإف النور كاحد كمن كاحد. كلو حصلنا علیو من
 الكواكب ادلنَتة:

 (۲۳)كإف فرقتو كنثرة ادلتعدد  كما البحر إال ادلوج ال شيء غَته
ككذلك ٖتلى موالنا آزاد كتابو "التذكرة" بقطعات كثَتة من العبارات العربیة كجزء النص، كال 

 يفهم غَت العارؼ العربیة معناىا، كىنا أنقل منها بعض القطعات منوذجة كاآلتیة:
 (۲۲)خاب من اناب.ما ۔ ۹
 (۲۵)كاف جير الدمع شلزكجا بدـ.۔ ۶
 (۲۹)اللهم إلیك أشكو ضعف قويت، كقلة حیليت. ۔ ۳
 (۲۱)فصدؽ ا العلیم احلكیم، كصدؽ رسولو الكرمي كضلن على ذلك من الشاىدين. ۔ ۲
 (۲۱) من تواضع  رفعو ا۔ ۵
 (۲۱)كيايت مثل فلق الصبح.فصلى ا الصادؽ ادلصدكؽ الذم ال خيرب عن شئي اال ۔ ۹
 (۵۱)تعرؼ األشیاءبأضدادىا. ۔ ۱
 (۵۹)كما أحسن كأصدؽ ما قاؿ العريف يف الشَتازم.۔ ۱
كاظهار علم ما سبق، كانباء بالغیب ،الكلم الطیب، العمل الصاحل، قوؿ الثابت، دين القیم، ۔ ۱

 (۵۶) الواقع، الثابت كغَتىا.
 (۵۳)ك در ماقاؿ.۔ ۹۱
 (۵۲)ركح القائل كىو حجة اإلسالـ ابن قیم اذ يقوؿ يف النونیة الكربل.كقدس ا ۔ ۹۹
 (۵۵).كيقرب من ىذا ما قیل بالعربیة۔ ۹۶
رلتهد مطلق إماـ العصر، نادرة الدىر، نابغة اإلسالـ، أكحد الزماف، رلدد كتاب سنت، زلي ۔ ۹۳

اإلماـ يف كل علم كفن، اعجوب  ادللت، امنوذج اخللفاء الراشدين، آخر اآلئمة اجملتهدين، مفيت الفرؽ،
 (۵۹) العلماؤ القركف الوسطى.
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كلو فتحنا ىذا الباب كاخذنا بقوؿ ادلعاصرين بعضهم يف بعض دلا سلم لنا احد من اآلئمة بل ۔ ۹۲
 (۵۱)اجل الصحابة كالتابعُت.

 (۵۱)كا ناصر دينو كارفع اعالـ سنة رسولو كحسبنا ا كنعم الوكیل.۔ ۹۵
 (۵۱) الغیاث اعیوي رل يا عباد ا!الغیاث ۔ ۹۹
 (۹۱) كا شريعتا ، كادينا، كامصیبتا۔ ۹۱
 (۹۹)تساكيها مزية كال تعادذلا منزلة كىذه منزلة جلیلة كرتبة عظیمة ال۔ ۹۱
 (۹۶)متشبو كمتخلق بل كالظل كالعكس، سنن كنوامیس انبعاث نبوت.۔ ۹۱
 (۹۳)اذا تعارضا تساقطا.۔ ۶۱
يعلموف شیئا من ادلنطق كالفلسفة، كال يعرفوف الكالـ كطرؽ اجلدؿ،  مع أهنم دل يكونوا۔ ۶۹

 (۹۲).كمقدمات ادلصنوعة، كمصطالحات القـو
 (۹۵)كالكالـ يف ىذا يطوؿ كلو موضع غَت ىذا الذم ضلن فیو.۔ ۶۶
 (۹۹)(فلساف حاذلم ينشد )ككم سائل عن سر لیلى رددتو۔ ۶۳
 (۹۱)بكذب.فصلى ا الصادؽ ادلصدكؽ الذم ال خيرب ۔ ۶۲
 (۹۱)كلقد أحسن القائل.۔ ۶۵

 (۹۱)كقد أحسن من قاؿ.۔ ۶۹
 (۱۱)ايثار يف ا ك.۔ ۶۱
 (۱۹)ما أحسن قوؿ العريف.۔ ۶۱
 (۱۶)دع نفسك مث تعاؿ.۔ ۶۱
 (۱۳)ك در ما قاؿ!.۔ ۳۱
 (۱۲)كما أحس ما ينسب اذل رلنوف.۔ ۳۹
 (۱۵)ال يهدم ام اليفلح كال ينصر۔ ۳۶
 (۱۹) يف الكتاب كالسنة كامثاؿ ىذا كثَت۔ ۳۳
 (۱۱) كلنعم ما قیل۔ ۳۲
 (۱۱)قلت كما احسن قوؿ الشاعر العارؼ۔ ۳۵

 (۱۱)اذاماتوا فانتبهوا  الناس نیاـ۔ ۳۹

 (۱۱)كما قاؿ بعض ابُت العارفُت.۔ ۳۱
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 (۱۹)إذا راءك ذكر ا۔ ۳۱

 (۱۶)ادلرء مع من احبو۔ ۳۱
 :نتيجة البحث

على دراية كاملة ّتمیع اآلداب  أقوؿ: أف صاحب كتاب "تذكرة"كبعد ىذه الدراسة ميكن رل أف 
يعرؼ ٘تاما عن احلوادث كشخصیات التارخيیة كاحلركات  العربیة كالعلـو اإلسالمیة كالفنوف احلديثة، ككما أنو

 خاصة يف "تذكرة" أسلوب مجیع مؤلفاتوأف أسلوبو يف ككذلك يبدكا  اإلسالمیة يف مجیع بالد اإلسالمیة،
یو كىو ينس  ف أحد يستطیع أف يبلغ إذل قمتو يف تاريخ األدب األردم.خيتص بو ال كعلمي الذمأديب 

اآلداب العربیة كأنو جزء من النصوص األردية، كدلیل على ىذا أنو دل يذكر ترمجة النصوص العربیة كلكن 
 .قراءةيشعر دارس أم عوج كإنقطاع خالؿ ادلطالعة كالمع ىذا عبارات منسوجة كمتناسقة فال 
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 ۶۵۹تذكرة،ص:۔ ۶۱
 ۱۱ص:۹ج: بَتكت،-العريب العرفاف)دارالكتاب مناىل، ـ ۹۱۱۵ الزرقاي، زلمدعبدالعظیم۔ ۶۹
 ۶۱۱تذكرة،ص:۔ ۶۶
 بَتكت،-دارالكتبالعلمیة امدية، اللدنیةبادلنح ادلواىب على الزرقاي شرح، ـ۹۱۱۹-ىػ ۹۲۹۱ زلمد، بن الدين الزرقاي،شهاب۔ ۶۳
 ۹۱۱،ص:۶ج:
 ۹۹،:۶ج: بَتكت،-العلمیة دارالكتب الكشكوؿ،، ـ ۹۱۱۱-ىػ۹۲۹۱ العاملي، هباءالدين۔ ۶۲
 ۳۶مصر، العلمیة، مطبعةالتقدـ لشجن، بذكرىا فیمايزكؿ نفحةالیمن، ق۹۳۶۲ علي، بن زلمد بن الشركاي،أمحد۔ ۶۵
 ۳۹۳تذكرة،ص:۔ ۶۹
 ۳۹۵-۳۹۱تذكرة،ص:۔ ۶۱
 ۶۹۲، ۶ج: بَتكت،-العلمیة دارالكتب الشفا، شرح، ىػ ۹۲۶۹ الدين، نور أبواحلسن القارم، مالعلي۔ ۶۱
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 ۲۱بَتكت،-العريب دارالكتاب احلمداي، ديوانأبیفراس، ـ ۹۱۱۲ الدكيهي، الدكتورخلیل۔ ۶۱
 ۹۳۶،بغداد،۳۱الًتاث سلسلةكتب العالـ كزراةا كحكم، كنوادر كأشعاركآداب أخبار ،ـ۹۱۱۲  اجلبورم، ُيِت۔ ۳۱
 ۹۵۱،ص:۹ج:، ادلغرب-دارالثقافة،دارالبیضاء كاحلكم، األمثاؿ يف ألكم زىرا ـ،۹۱۱۹-ىػ۹۲۱۹ الیوسي، نورالدين أبوعلي،۔ ۳۹
 ۹۹۱ص: بَتكت،-دارادلعرفة طالب، أيب بن علي ديواف، ـ۶۱۱۵ ادلصطاكم، عبدالرمحن۔ ۳۶
 ۹۹۱ص: بَتكت،-داراجلیل، البالغة علـو يف اإليضاح القزكيٍت، الدين جالؿ، ـ۶۱۱۳ الشافعي،۔ ۳۳
 ۳۱۳،ص:۹ج:، بَتكت-العلمیة دارالكتب الكشكوؿ، ـ،۹۱۱۱-ىػ۹۲۹۱ العاملي، هباءالدين۔ ۳۲
 ۳۳۹ص: بَتكت،-العلمیة دارالكتب الدين، إحیاءعلـو ملحق ـ،۹۱۱۹ زلمد، الغزارل،أبوحامدزلمدبن۔ ۳۵
 ۵۱، ۳بَتكت،ج:–دارالكتابالعريب نستعُت، كإياؾ نعبد إياؾ ازؿ من بُت السالكُت مدارج، ۹۱۱۳-۹۳۱۳ اجلوزية، قیم ابن۔ ۳۹
 ۱۱۲ص:  بَتكت،-العلمیة دارالكتب اجملالس، كأنس هبجةاجملالس ـ،۹۱۱۱ عبدالرب، ابن۔ ۳۱
 ۳۹۶۔۳۹۱تذكرة،ص: ۔۳۱
 ۳۶العلمیة،بَتكت،لبناف، دارالكتب كنزىةادلشتاقُت، ركضةابُت م،۹۹۸۱ھ / ۹۲۱۳ قیماجلوزية، ابن۔ ۳۱
 ۶۹۳الطبعة:الثانیة، بَتكت، دارصادر، البلداف، معجم ،ـ۹۱۱۵ احلموم، الركمي عبدا بن ياقوت أبوعبدا الدين شهاب۔ ۲۱
 ۱۹۹بَتكت،-العلمیة دارالكتب، ٘تاـ أليب احلماسة ديواف شرحـ، ۹۱۱۹ ادلرزكقي،۔ ۲۹
 ۶۹۶تذكرة،ص:۔ ۲۶
 بَتكت،–ادلكتباإلسالمي القیم، ابن قصیدةاإلماـ شرح القواعديف كتصحیح ادلقاصد توضیح ،ىػػ۹۲۱۹ عیسى، بن إبراىیم أمحدبن۔ ۲۳
۹۲۲ 
 ۳۳۱تذكرة،ص:۔ ۲۲
 ۶۳۹تذكرة،ص:۔ ۲۵
 ۶۱۱تذكرة،ص:۔ ۲۹
 ۶۱۱تذكرة،ص:۔ ۲۱
 ۶۲۱تذكرة،ص:۔ ۲۱
 ۶۶۱تذكرة،ص:۔ ۲۱
 ۳۱۱تذكرة،ص:۔ ۵۱
 ۹۱۹تذكرة،ص:۔ ۵۹
 ۹۱۱تذكرة،ص:۔ ۵۶
 ۶۱۳تذكرة،ص:۔ ۵۳
 ۹۱۲تذكرة،ص:۔ ۵۲
 ۹۱۳تذكرة،ص:۔ ۵۵
 ۹۹۱تذكرة،ص:۔ ۵۹
 ۹۹۵تذكرة،ص:۔ ۵۱
 ۹۵۲تذكرة،ص:۔ ۵۱
 ۹۹۱تذكرة،ص:۔ ۵۱
 ۹۹۱تذكرة،ص:۔ ۹۱
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 ۹۶۹تذكرة،ص:۔ ۹۹
 ۹۶۵تذكرة،ص:۔ ۹۶
 ۹۱۲تذكرة،ص:۔ ۹۳
 ۶۶۱تذكرة،ص:۔ ۹۲
 ۶۹۶تذكرة،ص:۔ ۹۵
 ۶۱۵تذكرة،ص:۔ ۹۹
 ۶۱۱تذكرة،ص:۔ ۹۱
 ۹۱۵تذكرة،ص:۔ ۹۱
 ۹۳۱تذكرة،ص:۔ ۹۱
 ۱۱تذكرة،ص:۔ ۱۱
 ۹۵تذكرة،ص:۔ ۱۹
 ۹۲تذكرة،ص:۔ ۱۶
 ۱۱تذكرة،ص:۔ ۱۳
 ۹۹۹تذكرة:۔ ۱۲
 ۹۹۶تذكرة:۔ ۱۵
 ۹۹۳تذكرة:۔ ۱۹
 ۹۹۱تذكرة:۔ ۱۱
 ۹۱۱تذكرة:۔ ۱۱
 ۳۹۱تذكرة:۔ ۱۱
 ۹۲۶تذكرة:۔ ۱۱
 ۹۶ تذكرة:۔ ۱۹
 ۹۱۵ تذكرة:۔ ۱۶


